
Załącznik nr 2 

do zaproszenia do składania ofert 

Załącznik nr 1 

do umowy nr ……….. z dnia ……….2016 r. 

 

Szczegółowy opis i warunki techniczne zamówienia 

Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS w miej-

scowościach: Dziwie (woj. wielkopolskie) i Hołowno (woj. lubelskie) Zakres prac obejmuje w 

szczególności: sporządzenie projektu instalacji, wykonanie i montaż masztu antenowego, instalację 

odbiorników i anten GPS wraz z urządzeniami wspomagającymi oraz skonfigurowanie wszystkich 

urządzeń i sporządzenie powykonawczej dokumentacji technicznej. 

2. Lokalizacja stacji monitorujących została podana w załączniku nr 1 do niniejszych warunków tech-

nicznych. 

3. Stacja monitorująca składa się z urządzeń zewnętrznych oraz wewnętrznych:  

1) Urządzenia zewnętrzne, to: antena GPS, maszt antenowy, kabel antenowy; 

2) Urządzenia wewnętrzne, to: odbiornik GPS, urządzenie UPS, firewall, bezpiecznik przepięcio-

wy gazowy oraz przewody podłączeniowe. 

4. Instalacja urządzeń, w szczególności ich podłączenie do sieci elektrycznej i sieci internetowej  może 

zostać wykonane tylko przez osobę (osoby) posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne  szkody spowodowane przez swoich 

pracownikach w budynkach, na których instalowany będzie dostarczony sprzęt, a także w istniejącej 

infrastrukturze stacji monitorujących. 

II. Określenie ogólnych warunków technicznych realizacji zamówienia 

1. Prace będą prowadzone przy udziale pracowników Zamawiającego. 

2. O terminie przeprowadzenia prac na poszczególnych stacjach monitorujących Wykonawca będzie 

informował Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. 

3. W pierwszej kolejności należy wykonać prace na stacji monitorującej DZIW  (Dziwie)  

4. Prace przygotowawcze: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane zgody na wykonanie prac oraz dane kontaktowe 

osób w poszczególnych lokalizacjach stacji monitorujących, 

2) Wykonawca uzgodni sposób i terminy wykonania prac z właścicielami albo osobami odpowie-

dzialnymi za dozór nieruchomości, na których usytuowane będą urządzenia stacji monitorują-

cych. 

5. Sporządzenie projektu technicznego instalacji urządzeń stacji referencyjnej: 

1) Projekt instalacji należy sporządzić w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

2) Projekt instalacji obejmuje: 

a. projekt masztu antenowego i mocowania masztu, wymagania dotyczące masztu zostały 

określone w ust. 7 poniżej, 

b. projekt przebiegu przewodu antenowego na drodze antena-odbiornik z uwzględnieniem 

ogranicznika przepięć, wymagania dotyczące przewodu antenowego zostały określone w 

ust. 8 poniżej, 

c. sposób podłączenia urządzeń do istniejącej instalacji elektrycznej i odgromowej, wymaga-

nia dotyczące instalacji odgromowej zostały określone w ust. 9 poniżej, 



3) Projekt instalacji urządzeń winien być podpisany przez osoby upoważnione i przekazany do ak-

ceptacji Zamawiającego. 

6. Montaż  masztu antenowego 

1) Maszt antenowy i mocowanie masztu mają być wykonane ze  stali nierdzewnej oraz zabezpie-

czone antykorozyjnie przed wpływem warunków atmosferycznych w sposób dający co najmniej 

10 letnią gwarancję; 

2) Długość masztu ma zapewnić położenie punktu mocowania anteny nie mniej niż 0,25 m i nie 

więcej niż 0,35 m ponad górną powierzchnią betonowego filaru, do którego będzie przytwier-

dzony maszt; 

3) Maszt ma być zakończony głowicą i śrubą z gwintem 5/8” umożliwiającą bezpośredni montaż 

anteny GPS na maszcie. Należy zapewnić możliwość obrotu anteny w poziomie w dowolnym 

kierunku względem mocowania masztu (poprzez obrót masztu, samej głowicy lub inne rozwią-

zanie zaproponowane przez Wykonawcę), przy czym po ostatecznym ustawieniu antena musi 

być unieruchomiona i zabezpieczona przed samoczynnym obrotem – sposób realizacji tego wa-

runku należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania masztu; 

4) Maszt na filarze żelbetonowym należy zamocować centralnie, sposób mocowania masztu nie 

może naruszyć konstrukcji filara. 

5) Mocowanie masztu ma zapewnić pionowe położenie osi masztu (odchylenie osi nie większe niż 

1 mm/m oraz pionową i poziomą stabilność położenia anteny nie gorszą niż 2 mm niezależnie 

od warunków atmosferycznych, w szczególności wiatru i temperatury; 

6) Antenę GPS należy założyć wraz z kopułą ochronną, wszystkie śruby powinny zostać zabezpie-

czone środkiem przeciwko korozji, umożliwiającym jednak w razie potrzeby późniejszy demon-

taż anteny; 

7) Antena po zamocowaniu ma być skierowana znacznikiem lub wtyczką przewodu antenowego 

(w zależności od modelu) w kierunku północy geograficznej z dokładnością nie gorszą niż 5°; 

8) Zalecany przez Zamawiającego sposób montażu masztu został przedstawiony  w załączniku 

nr 2 do niniejszych warunków technicznych; 

7. Montaż przewodu antenowego: 

1) Koncentryczny niskostratny przewód antenowy LMR400 Times Microwave (średnica kabla 

11mm, średnica wtyku typu N 22 mm, minimalny promień zgięcia 50 mm, temperatura pracy: 

od -40 ºC do +85ºC) o długości 30 m. 

2) Przewód antenowy powinien być doprowadzony do anteny tak, żeby zabezpieczał antenę GPS 

przed jej samoczynnym odkręcaniem od masztu antenowego; 

3) Odcinek przewodu antenowego na filarze należy poprowadzić w osłonie z tworzywa sztucznego 

i trwale oznaczyć w odstępach co 1 m napisem „Antena GNSS”, wybór sposobu oznaczenia le-

ży w gestii Wykonawcy, 

4) Przewód antenowy od studzienki rewizyjnej do bunkra obserwacyjnego należy poprowadzić 

w istniejących kanałach podziemnych zgodnie z wytycznymi właściciela (władającego) obiektu; 

5) Ogranicznik przepięć (niskostratny, zakres częstotliwości 1,2 – 2,0 GHz, opór maksymalny 50 

Ohm) zamontować na przewodzie antenowym, miejsce zamontowania i sposób uziemienia wy-

bierze Wykonawca zgodnie z zaleceniami producenta ogranicznika przepięć 

6) Pozostający nadmiar przewodu antenowego może zostać skrócony i zakończony dedykowanym 

złączem antenowym przewidzianym do zainstalowanej anteny GPS (montaż złącza należy prze-

prowadzić zgodnie z instrukcją producenta złącza) albo zwinięty i umieszczony w bunkrze po-

miarowym; 

7) Osłony przewodu antenowy powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych 

(woda, wysokie i niskie temperatury, promienie UV, wiatr, śnieg, grad itd), a połączenia i styki 

powinny być zabezpieczone przed korozją i wnikaniem wilgoci. 

8) Rysunek konstrukcyjny i zdjęcia filarów zostały pokazane w załączniku nr 3 do niniejszych wa-

runków technicznych. 

 



8. Sprawdzenie instalacji odgromowej: 

1) Czubek iglicy odgromowej winien  wystawać ponad górną pokrywę anteny GPS, a wysokość 

iglicy ponad górną powierzchnią anteny nie powinna być mniejsza niż pozioma odległość od 

iglicy do najbardziej oddalonej krawędzi anteny; 

2) Iglica odgromowa musi być podłączona do istniejącej instalacji odgromowej w sposób zapew-

niający najlepszą przewodność; 

9. Montaż urządzeń stacji referencyjnej: 

1) Urządzenia należy umieścić na istniejącej półce betonowej jak najdalej od instrumentów geofi-

zycznych.  

2) Urządzenia mogą leżeć obok siebie lub być ustawione jedno na drugim przy zapewnieniu swo-

bodnego przepływu powietrza oraz dostępu do wszystkich urządzeń i portów. Kable pomiędzy 

urządzeniami powinny przebiegać w sposób uporządkowany, a nadmiar kabli zwinięty i zwią-

zany np. opaską zaciskową. 

3) Przed podłączeniem urządzeń do zasilania i sieci internetowej należy sprawdzić prawidłowość 

uziemienia instalacji elektrycznej; 

4) Styki połączenia przewodu antenowego i anteny GPS należy zabezpieczyć przed wpływem wa-

runków atmosferycznych, sposób wyboru zabezpieczenia leży w gestii Wykonawcy.  

10. Test działania stacji monitorującej: 

1) Po podłączeniu wszystkich urządzeń oraz anteny GPS należy włączyć odbiornik i sprawdzić za-

chowanie wszystkich urządzeń stacji; 

2) Na panelu sterowania odbiornika należy sprawdzić czy diody wskazują śledzenie satelitów oraz 

połączenie z Internetem; 

3) Po 5 min. stabilnej pracy stacji należy odłączyć zasilanie 230V w celu sprawdzenia czy UPS 

pracuje prawidłowo na zasilaniu bateryjnym i czy zasilane są wszystkie urządzenia stacji moni-

torującej. 

4) Po włączeniu i ustabilizowaniu pracy urządzeń należy nawiązać kontakt z pracownikiem cen-

trum zarządzającego ASG-EUPOS celem potwierdzenia przesyłania danych ze stacji referen-

cyjnej. Z centrum obliczeniowego systemu ASG-EUPOS powinno być możliwe wejście na 

stronę internetową odbiornika GPS, firewalla oraz UPS. 

11. Zdemontowane lub niewykorzystane elementy infrastruktury technicznej Wykonawca dostarczy do 

siedziby centrum zarządzającego ASG-EUPOS w Warszawie, ul. Olbrachta 94Blub przekaże je bez-

pośrednio pracownikowi Zamawiającego będącemu na miejscu. 

III. Szczegółowy zakres i warunki wykonania prac 

1. Stacja monitorująca DZIW w Dziwiu 

1) Stacja monitorująca DZIW będzie założona na terenie ogrodzonego i strzeżonego obiektu, któ-

rego właścicielem jest Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie (dalej „PIG-PIB”) w 

miejscowości Dziwie, gm. Przedecz, woj. wielkopolskie. Urządzenia wewnętrzne stacji będą 

umieszczone w budynku podziemnym (bunkrze) zbudowanym na potrzeby stacji sejsmogra-

ficznej. Lokalizacja obiektu i położenie budynku stacji sejsmograficznej zostały przedstawione 

w załączniku nr 1. Budynek stacji sejsmograficznej położony jest w środkowej części obiektu 

PIG-PIB. W części północnej działki znajduje się budynek socjalny. Antena GPS będzie za-

montowana na żelbetonowym filarze (o wymiarach 0,45×0,45×2,15 m, powierzchnia filara 

gładka) położonym w odległości ok. 15 m na południe do budynku stacji sejsmograficznej. 

Obok filara od strony północnej na osobnym fundamencie będzie zamontowany maszt odgro-

mowy o wysokości 3,5 m. Od górnej powierzchni filara do studzienki telekomunikacyjnej po-

prowadzone są dwie rury ochronne o średnicy 50 mm. Ze studzienki do bunkra poprowadzone 

są dwie rury o średnicy 110 mm do poprowadzenia kabla antenowego. W kanałach łączących 

studzienkę z bunkrem nie ma linek pilotujących, które mogłyby służyć do przeciągnięcia kabla, 

natomiast są one ułożone w sposób prostoliniowy i powinno być możliwe przeprowadzenie 

przewodu antenowego bez linki pilotującej; 



2) W zakres prac na stacji wchodzi: sporządzenie projektu instalacji, wykonanie i dostawa masztu 

antenowego, montaż urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych stacji  monitorującej, konfiguracja 

urządzeń i sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

3) Projekt instalacji należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. II, ust. 6 ni-

niejszych warunków technicznych; 

4) Maszt i antenę należy zamontować zgodnie z wymaganiami określonych w rozdz. II ust. 7 ni-

niejszych warunków technicznych;  

5) Przewód antenowy i ogranicznik przepięć zamontować zgodnie z wymaganiami określonych 

w rozdz. II ust. 8 niniejszych warunków technicznych; 

6) Urządzenia wewnętrzne stacji monitorującej w nowym miejscu zamontować zgodnie z wyma-

ganiami określonych w rozdz. II ust. 10 niniejszych warunków technicznych; 

7) Testowanie urządzeń stacji monitorującej przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozdz. II, ust. 11 niniejszych warunków technicznych. 

2. Stacja monitorująca HOLO w Hołownie 

1) Stacja monitorująca HOLO będzie założona na terenie ogrodzonego i strzeżonego obiektu PIG-

PIB w m. Hołowno, gm. Podedworze, woj. lubelskie. Urządzenia wewnętrzne stacji będą 

umieszczone w budynku podziemnym (bunkrze) zbudowanym na potrzeby stacji sejsmogra-

ficznej.  Lokalizacja obiektu i lokalizacja budynku stacji sejsmograficznej zostały przedstawio-

ne w załączniku nr 1. Budynek stacji sejsmograficznej jest położony w płn-zach. narożniku 

obiektu PIG-PIB. Antena GPS będzie zamontowana na żelbetonowym filarze (o wymiarach 

0,40×0,40×2,00 m, powierzchnia filara gładka)  położonym w odległości 22 m na płd-wsch od 

budynku stacji sejsmograficznej. Obok filara po stronie północnej na osobnym fundamencie bę-

dzie zamontowany maszt odgromowy o wysokości 3,5 m. Obok filara znajduje się studzienka 

telekomunikacyjna, z której poprowadzone są dwie rury ochronne o średnicy 50 mm do kolejnej 

studzienki usytuowanej przy bunkrze. Ze studzienki do bunkra poprowadzone są dwie rury o 

średnicy 50 mm do poprowadzenia kabla antenowego. W kanałach łączących studzienki są po-

zostawione linki pilotujące do przeprowadzenia przewodu antenowego; 

2) W zakres prac wchodzi: sporządzenie projektu instalacji, wykonanie i dostawa masztu anteno-

wego, montaż urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych stacji  monitorującej, konfiguracja urzą-

dzeń i sporządzenie dokumentacji; 

3) Projekt instalacji należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. II, ust. 6 ni-

niejszych warunków technicznych 

4) Maszt i antenę należy zamontować zgodnie z wymaganiami określonych w rozdz. II ust. 7 ni-

niejszych warunków technicznych:  

5) Przewód antenowy i ogranicznik przepięć zamontować zgodnie z wymaganiami określonych w 

rozdz. II ust. 8 niniejszych warunków technicznych 

6) Urządzenia wewnętrzne stacji monitorującej w nowym miejscu zamontować zgodnie z wyma-

ganiami określonych w rozdz. II ust. 10 niniejszych warunków technicznych; 

7) Testowanie urządzeń stacji monitorującej przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozdz. II, ust. 11 niniejszych warunków technicznych 

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej 

1) Po założeniu stacji referencyjnej należy sporządzić opis topograficzny stacji oraz dokumentację 

fotograficzną. Wymagania dotyczące sporządzania opisu topograficznego zostały określone w 

ust. 9-13 rozdziału 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 352). 

2) Dokumentacja fotograficzna stacji winna zawierać co najmniej: ogólny widok anteny i szafy z 

urządzeniami stacji, widok panoramiczny całego horyzontu (360°) z poziomu anteny, szczegóły 

mocowania anteny i kabla antenowego (przykłady zdjęć znajdują się na stronie 

www.asgeuopos.pl przy opisie stacji referencyjnych. 

http://www.asgeuopos.pl/


3) Zdjęcia horyzontu należy wykonać z poziomu mocowania anteny (na potrzeby pomiarów 

GNSS), przy czym: 

a. dla każdej stacji należy wykonać co najmniej jedną serię pojedynczych zdjęć, obejmują-

cych cały horyzont, o parametrach: 

i. pokrycie poprzeczne zdjęć sąsiednich min 30%, 

ii. rozdzielczość minimalna pojedynczego zdjęcia 300 dpi, 

iii. format zdjęcia – JPG, 

b. zdjęcia powinny być wykonane w warunkach dziennych, przy maksymalnej czułości od-

powiadającej ISO 400 oraz przy jednakowych ustawieniach: ogniskowej, ostrości, ekspo-

zycji i przesłony, 

c. na zdjęcia należy nanieść oznaczenia głównych kierunków stron świata (północ, wschód, 

południe, zachód, przy czym środek panoramy winien pokrywać się z kierunkiem połu-

dniowym, 

4) Niezależnie od zdjęcia horyzontu należy wykonać zdjęcia stacji zawierające: 

a. widok ogólny stacji od strony podejścia do bunkra, 

b. widok stabilizacji anteny, w tym: 

i. zdjęcie filara z anteną, 

ii. zdjęcie mocowania masztu, 

iii. zdjęcie zamocowania przewodu antenowego, 

c. zdjęcia podłączenia poszczególnych urządzeń wewnętrznych stacji, w tym zdjęcie zamo-

cowania i uziemienia gazowego bezpiecznika przepięciowego. 

IV. Odbiór wykonanych prac instalacyjnych 

1. Po zakończeniu prac instalacyjnych i sporządzeniu dokumentacji Wykonawca poinformuje Zama-

wiającego o gotowości do odbioru. 

2. Z odbioru prac instalacyjnych zostanie sporządzony protokół odbioru, wzór protokołu określa za-

łącznik nr 4 do niniejszych warunków technicznych.  

V. Dokumentacja techniczna) 

1. Dokumentację techniczną należy sporządzić w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty polowe 

w wersji analogowej powinny być przetworzone do formy elektronicznej, przy jednoczesnym za-

chowaniu i przekazaniu oryginałów. 

2. Dokumentacja techniczna powinna zawierać istotne dokumenty, przy czym: 

1) sprawozdanie techniczne opisujące całość prac należy przedstawić w wersji analogowej i cy-

frowej (w wersji cyfrowej w formacie kompatybilnym z Microsoft Word); 

2) płytę CDROM z dokumentami elektronicznymi (zdjęciami), a także dokumenty analogowe na 

stronach tytułowych oznaczyć logotypem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (wzór lo-

gotypu przekaże Zamawiający; 

3) we wszystkich dokumentach stosować oznaczenia stacji podane przez Zamawiającego. 

VI. Załączniki 

Załącznik nr 1 - lokalizacja stacji monitorujących  

Załącznik nr 2 - zalecany sposób montażu anteny GPS  

Załącznik nr 3 - rysunek konstrukcyjny i zdjęcia filarów  

Załącznik nr 4 - wzór protokołu odbioru prac instalacyjnych 

 


